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 55515    رمز المساق :                                                    االلتزام المدني اسم المساق : 
 5152-5155السنة الدراسية :                                                    اسبوعيا ساعاتثالث الوقت: 

  وصف المساق :

تمثل النظرٌة العامة لاللتزان القسم االول من القانون المدنً , وللنظرٌة العامة لاللتزام  اهمٌة كبرى فً علم القانون سواء 
لمدنً , فنظرٌة االلتزام عماد للعالقات المالٌة و من الناحٌة العملٌة او العلمٌة , فمن الناحٌة العملٌة تمثل دعامة القانون ا

االقتصادٌة فهً القانون الذي ٌحكم العالقات بٌن االفراد من حٌث المال , اما من الناحٌة العلمٌة فهً بمثابة العمود الفقري 
 للقانون برمته ولٌس للقانون المدنً فقط ,. 

 اهداف المساق

 ام و التمٌٌز بٌنه وبٌن الحق العٌنً و الوقوف على اركانه وفهم مصادره من ان ٌتمكن الطالب من تحدٌد معنى االلتز

 . و االحكام المختلفة لهحٌث التعرٌف بكل مصدر 

  ان ٌقف الطالب على الروابط القانونٌة وعلى المصادر التً تمدها باسباب الوجود و الطرق التً تؤدي الى انقضاء

 .هذه الروابط ومن ثم قدرة الطالب على اعطاء االحكام القانونٌة لكل ما ٌعرض علٌه من وقائع بهذا الخصوص 

 القانونٌة لما ٌعرض علٌه من وقائع و تصرفات قانونٌة  ان تتكون لدى الطالب ملكة قانونٌة تمكنه من تقدٌم الحلول

سواء تعلقت االشكالٌة المطروحة بتنفٌذ االلتزام او اوصافه او الوسائل التً اعطاها المشرع للمدٌن لضمان حقوقه 

 او تعلقت بانتهاء االلتزام وانقضائه .

 قالخطوط العامة للمسا

 يفشداث انًُٓج حغب انتمٕٚى انذساعٙ االعبٕع

 انتؼشٚف باالنتضاو , انًزْب انًاد٘ ٔ انشخصٙ فٙ االنتضاو  1

 انؼمذ ) تؼشٚفّ , ياْٛتّ , إَاػّ( 2

 اسكاٌ انؼمذ ) انتشاضٙ ٔجٕدِ ٔ صحتّ ( 3

 تؼشٚفّ ٔششٔطّ –انًحم  4

 انغبب ) تحذٚذ يؼُاِ , ششٔطّ , انُظشٚت انتمهٛذٚت ٔ انحذٚثت فٙ انغبب ( 5

 انتؼشٚف بانؼمذ انباطم ٔتًٛٛضِ ػٍ انؼمذ انفاعذ ٔ انؼمذ انًٕلٕف , االثاس انؼشضٛت ٔ االصهٛت(بطالٌ انؼمذ )  6

 اثاس انؼمذ ) يٍ حٛث االشخاص , يٍ حٛث انًضًٌٕ ( 7

 اثاسِ ( –إَاػّ  -فغخ انؼمذ ) ششٔطّ –اَحالل انؼمذ  8

 انشخصٙ ٔ االنتضاو(االسادة انًُفشدة ) تؼشٚفٓا ٔبٛاٌ يذٖ لذستٓا ػهٗ اَشاء انحك  9

 انؼًم غٛش انًششٔع , انتؼشٚف بانًغؤٔنٛت , انًغؤٔنٛت ػٍ االػًال انشخصٛت , اسكآَا, انتؼٕٚض 11

 انًغؤٔنٛت ػٍ فؼم انغٛش ٔػٍ االشٛاء 11

 االعاط انمإََٙ نّ( , انمإٌَ –حكًّ  –انكغب دٌٔ عبب ) ششٔطّ  12

 انجبش٘ (تُفٛز االنتضاو ) انتُفٛز انؼُٛٙ  13

 انتُفٛز بًمابم ) انتؼٕٚض( تؼشٚفّ , حاالتّ , إَاػّ,تمذٚشِ , ششٔط اعتحمالّ 14

 حك انضًاٌ انؼاو ٔٔعائم انًحافظت ػهّٛ 15

 انذػٕٖ غٛش انًباششة )ششٔطٓا ٔاثاسْا( 16

 اَمضائّ(-اثاسِ –دػٕٖ ػذو َفار انتصشفاث ٔ دػٕٖ انصٕسٚت , انحجض ػهٗ انًذٍٚ انًفهظ )ششٔطّ  17



 اَمضائّ ( –اثاسِ  –انحك فٙ انحبظ نهضًاٌ ) ششٔطّ  18

 اثاسِ ( –إَاػّ  –ششٔطّ  –أصاف االنتضاو ) انششط  19

 اَتٓائّ( -اثاسِ –إَاػّ  –االجم )يمٕياتّ  21

 االنتضاو انبذنٙ ( –تؼذد يحم االنتضاو ) االنتضاو انتخٛٛش٘  21

 انتضايٍ االٚجابٙ( –انذٍٚ انًشتشن ) انتضايٍ انغهبٙ  –تؼذد طشفٙ االنتضاو  22

 اَتمال االنتضاو ) حٕانت انذٍٚ ( 23

 حٕانت انحك 24

 احكاو حٕانت انحك 25

 ششٔط صحت انٕفاء( –اَمضاء االنتضاو , انٕفاء ) طشفا انٕفاء  26

 يحم انٕفاء , صياَّ , يكاَّ , َفماتّ  27

 انٕفاء , انٕفاء بًمابم اَمضاء االنتضاو بًا ٚؼادل 28

 , االَابت فٙ انٕفاء , انًماصت , اتحاد انزيت (ٔاثاسِانتجذٚذ ) تؼشٚفّ ٔاًْٛتّ  29

 اَمضاء االنتضاو دٌٔ اٌ ٕٚفٙ بّ ) االبشاء ٔ اعتحانت انتُفٛز( 31

 يشٔس انضياٌ انًاَغ يٍ عًاع انذػٕٖ ) انتمادو ( 31

  الكتب المنهجٌة/
االستاذ عبد الباقي البكري و االستاذ المساعد و الوجيز في نظرية االلتزام المدني العراقي د. عبد المجيد الحكيم 

 محمد طه البشير

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 .النظرية العامة لاللتزام د. حسن علي الذنون  -5
 الوجيز في النظرية العامة لاللتزام  د. غني حسون طه -5

 الدرجات

 االيتحاٌ انُٓائٙ انفصم انذساعٙ انثاَٙ انفصم انذساعٙ االٔل

 االيتحاٌ االٔل

15 
 النشاط

5 
 االمتحان االول

55 
 النشاط

5 
21 
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 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 
 

   

 المساق امعلومات مدرس

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسً
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